
Grundejerforeningen Stjerneparken 
 

Generalforsamling: fredag d. 25. marts 2022 kl. 17.00 i Søften Kultur- og 
Idrætscenter, kantinen, Kvottrupvej 9, Søften. 
 

Dirigent: Hans Jørgen (nr. 13) 

Referent: Lone (nr. 13) 

 

Dagsorden:     1.   Valg af dirigent. 

                        2.   Bestyrelsens beretning 2020, bestyrelsens beretning 2021. 

                        3.   Endelig godkendelse af revideret årsregnskab 2020 og revideret årsregnskab 

                              2021 samt forelæggelse af budget 2022.                             

                        4.   Indkomne forslag.       

                        5.   Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

                              a. Jørgen (nr. 33, ønsker genvalg) og Helge (nr. 14), ønsker ikke genvalg) er på  

                                  valg til bestyrelsen. 

                               b. Ruth (nr. 9) og Carsten (nr. 7) er på valg som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

                         6.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 

                               a. Dorte (nr. 21) og Michael (nr. 35) er på valg som henholdsvis revisor og 

                                   revisorsuppleant. 

                         7.   Fastlæggelse af årskontingent. 

                         8.   Eventuelt. 

                               a. valg af medlemmer til festudvalget 

   

 

            Formanden (Lone) bød velkommen til de fremmødte deltagere.      

1. Hans Jørgen (nr.13) blev valgt som dirigent, takkede for valget og kunne konstatere, at   
generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 

2. Lone fremlagde beretningen for 2020 og derefter beretningen for 2021. Grundet Corona 
blev der ikke afholdt generalforsamling i 2021.  Spørgsmål fra Michael (nr. 8) vedr. blade på 
fortovet på Neptunvej. Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen vedr. blade og is på dette 
fortov. Edel (nr. 27) fortæller om søde naboer, der hjælper med saltning. Dorte (nr. 21) har 



det svært med sprøjtning på volden bl.a. lugtgener – en drøftelse vedr. dette. Bestyrelsen 
vil arbejde videre med voldens beplantning og behovet for sprøjtning fremover.                                            
 
 

3. Kassereren (Jørgen nr. 33) uddelte det reviderede regnskab for 2020 og 2021 og 
gennemgik dette. Heidi (nr. 7) spurgte til bestyrelsens ansvarsforsikring og bemærkede, at 
hun synes, der bliver brugt mange penge på volden. Jørgen svarede, at der er gået en del 
planter til grundet tørken det første år. Der er derfor blevet genplantet, og desuden er der 
behov for en del sprøjtning for at holde ukrudtet nede, så det ikke tager overhånd og kvæler 
planterne. Henrik (nr. 29) bakkede op omkring volden. 
Regnskabet blev derefter godkendt. 
Budgettet for 2022 blev uddelt og gennemgået af Jørgen. Jørn (nr. 17) spurgte ind til 
negativ rente. Jørgen bekræftede, at vi betaler negativ rente i banken. Michael (nr. 5) 
spurgte, hvem der slår græs på fællesarealet – svar fra Jørgen: OK Nygaard. Budgettet 
blev herefter godkendt. 

 

4. Forslag om ”Nabohjælp” fra Jørn (nr. 17): Jørn har tilmeldt sig og opfordrede alle beboere i 
Stjerneparken om at tilmelde sig ordningen. Jørgen (nr. 33) har fået mail fra Bolius 
(indbrudsforebyggelse) vedr. information om nabohjælp – Bo trygt. En drøftelse vedr. dette 
mundede ud i, at Jørgen vil undersøge muligheden for et møde i SGF klubhuset, hvis der 
er 10 til 12 personer, der ønsker et info.møde. Jørn (nr. 17) vil undersøge muligheden for – 
og rekvirere et skilt med skriften Nabohjælp, der sættes op i Stjerneparken. 
 

5. Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen (nr. 33), Helge (nr. 14) var på valg. Jørgen ønskede 
genvalg, hvorimod Helge ikke ønskede genvalg. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Michael  
(nr. 5)  – Michael indvilgede. 
Suppleanterne Ruth (nr. 9) og Carsten (nr. 7) blev genvalgt. 
 

6. Revisor Dorte (nr. 21) blev genvalgt, og revisorsuppleant Michael (nr. 35) blev ligeledes 
genvalgt. 
 

7. Årskontingent på 100 kr. blev vedtaget. 
 

8. Evt.:  De 4 personer i festudvalget ønsker ikke genvalg: Bodil (nr. 33) og Lotte (nr. 35), 
Lone (nr. 13) og Edel (nr. 27). Der blev derfor valgt 4 nye til festudvalget: Heidi (nr. 7), Inge 
(nr. 8), Dorte (nr. 21) og Michael (nr. 5). 

En drøftelse vedr. kommunens sne og isbekæmpelse i Stjerneparken. Enighed om at det 
ikke er tilfredsstillende – især ved udkørslen fra Stjerneparken til Neptunvej. Vejen er 
spejlglat på dette sted især tidligt om morgenen. Bestyrelsen vil henvende sig til kommunen 
om dette problem og håber, det kan blive bedre den kommende vinter. 

            Formanden takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter dirigenten 
            afsluttede dette års generalforsamling.   
              
            Inden generalforsamlingen blev der serveret pålægs/ostebord og et glas vin, øl, vand og 
            kaffe. 
 
            Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen: 



            Formand: Lone Reenberg (nr. 13) 
            Kasserer: Jørgen Aaquist Nielsen (nr. 33) 
            Referent: Lone Sondrup Azulay (nr.12) 
            Alm. bestyrelsesmedlem: Helle Tang Brix (nr. 29) 
            Alm. bestyrelsesmedlem: Michael Schou Jensen (nr. 5) 
    
 
 

 
 
 
 


